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Jaargang 18 nummer 9 

Op Driecant hebben we maandelijks een Nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 26 oktober 

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, levert u deze dan in vóór dinsdag 24 oktober vóór 12.00 uur bij juf. Petra.  

Of mail: petra@driecant.nl 

Directienieuws 
28-09-2017 

Belangrijke data: 
2 oktober studiedag 

alle leerlingen vrij 

 

5 oktober  landelijke 

stakingsdag onderwijs 

alle leerlingen vrij 

16 t/m 20 oktober 

herfstvakantie 
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Beste ouders/verzorgers, 
 

De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er alweer bijna op. Komende week start 

op woensdag de Kinderboekenweek waar we op school veel aandacht aan zullen  

besteden. Het plezier en belang van lezen benadrukken we hier mee. Daarnaast staat op 

12 oktober de eerste open ochtend gepland voor nieuwe ouders.  

En zo staat voor we het weten de herfstvakantie al weer voor de deur. 

Personeel 

* Zoals u inmiddels al heeft gezien hebben we twee nieuwe conciërges op Driecant. 

Elisa en René. Wij heten Elisa en René van harte welkom op Driecant en wensen hen  

tevens veel succes met hun nieuwe baan. 

* We hebben 2 jubilarissen op onze school; Margot & Petra.  

Margot heeft afgelopen dinsdag haar 40 jarig ambtsjubileum gevierd als leerkracht. 

Bij deze nogmaals van harte gefeliciteerd. Petra is op 1 oktober al weer  

12 1/2 jaar werkzaam op Driecant. Ook haar feliciteren we met dit jubileum. 

App  

De Driecant app heeft de afgelopen tijd niet naar behoren gewerkt, daarvoor onze  

excuses. Deze is inmiddels weer helemaal up to date.  

De app is handig om uw kind ziek te melden of verlof aan te vragen. Tevens vindt u hier 

de jaarkalender waardoor u altijd de vakanties en vrije dagen bij de hand hebt. 

Binnenkort ontvangt u van ons de inlogcodes voor het klassenboek van uw zoon/dochter. 

Op de pagina van het klassenboek vindt u o.a. foto’s en informatie specifiek voor de groep 

terug. Dus mocht u de app nog niet hebben gedownload, doe dat dan snel! (dit kan heel  

makkelijk via de button op onze website: www.jldriecant.nl) 

 

Verkeerssituatie Grote Beemd 

De groep van Didi heeft vorig schooljaar gewonnen met het beste idee om de  

verkeersveiligheid rondom onze school te vergroten. Inmiddels zijn er al “Nijntje” tegels  

gelegd bij het fietspad en er zijn nieuwe paaltjes gezet. Natuurlijk is dit even wennen maar 

we zijn enthousiast over het begrip en de medewerking van eenieder om hier een succes 

van te maken ten behoeve van de verkeersveiligheid van al onze kinderen. Ook willen wij 

u nogmaals verzoeken om de kiss and ride strook aan het parkeerterrein van de grote 

Beemd, vrij te houden!   

Het achterste gedeelte van de kiss and ride strook is de standplaats voor de taxi's.  

Uiteindelijk staat of valt dit met ieders inzet en medewerking ik reken op u! 
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Staking 

Ongetwijfeld heeft u er de laatste tijd al een en ander over gehoord; leerkrachten  van basisscholen maken zich ernstig 

zorgen over de toekomst van het onderwijs en daarmee over de toekomst van uw kinderen. In juni 2017 hebben we al 

eerder actie gevoerd om onze zorgen over de toekomst van het basisonderwijs te uiten. Ondanks beloften van de  

politieke partijen in Den Haag heeft dit helaas nog niet geleid tot enige verbetering. Daarom zal op donderdag 5 oktober 

a.s. door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. Op die dag zullen onze schooldeuren 

dan ook de gehele dag gesloten blijven.   

E-mailadressen 

Even ter herinnering; alle medewerkers van Driecant hebben een nieuw mailadres gekregen.  

De oude …@driecant.nl komt niet meer aan. 

Wilt u iemand van ons team een mail sturen doe dat dan met voornaam.achternaam@janligthart.nl 

(voorbeeld :marion.vanherk@janligthart.nl) 

Nieuwe Digiborden 
De groepen 7 en 8 hadden in de zomervakantie al nieuwe digiborden gekregen, sinds afgelopen vrijdag hebben ook de 

groepen 4 nieuwe digitale schoolborden gekregen. De leerlingen en leerkrachten zijn super blij met het beter zicht en de 

vele mogelijkheden. Zo blijft Driecant in alle opzichten  

vernieuwen. 

Open Ochtend  

Op donderdag 12 oktober organiseren we weer een open 

ochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur.  

Ouders met kinderen onder de vier jaar kunnen op deze  

ochtend kennismaken met Driecant. 

 

Ook BSO de Grote Beemd doet deze ochtend met ons mee 

en zal in de rondleiding, die wordt verzorgd door leden van de 

kinderraad, worden opgenomen. Kent u nog gezinnen in uw 

omgeving waarvan de kinderen bijna naar school gaan?  

Terugkoppeling kennismakingsgesprekken. 

Vorige week hebben de kennismakingsgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 voor de eerste keer plaats gevonden. Als 
team willen  we u allen hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid en input. We hebben hierdoor uw kind nog beter leren 

kennen en tevens met u als ouder kennis kunnen maken. We hebben  elkaar nodig en zijn samen verantwoordelijk voor 
een optimale ontwikkeling van uw kind, waarbij we korte lijnen belangrijk vinden. Onze deur staat altijd open! 

Schoolshirts 

Inmiddels hebben alle leerlingen een schoolshirt ontvangen en is er dit jaar ook voor het eerst gewisseld van maat indien 
nodig. De bedoeling is dat de kinderen deze shirts dragen  bij de gymlessen en bij feestelijke activiteiten op school.  

Te denken valt aan Driecantdag/schoolreis, Koningsspelen, avondvierdaagse en dergelijke. 

ILP 

Het afgelopen jaar zijn we gaan werken met een Integraal Locatieplan. In dit plan beschrijven we met de partners in  

onderwijs en opvang, van de Grote Beemd hoe we samenwerken en geven hier ook concreet vorm aan.  
Zo is er afgelopen jaar een gezamenlijke lente dag georganiseerd voor de kleutergroepen en de peuterspeelzaal, openen 

we op 4 oktober de prachtige gezamenlijke bibliotheek en maken we op dit moment plannen voor de inrichting van een 
gezamenlijk groen schoolplein. U leest hier verderop in deze nieuwsbrief  meer over vanuit de werkgroep 'groene plein'.  

Ook voor het komende kalenderjaar wordt weer een ILP opgesteld.  
De bekostiging van de items uit dit plan wordt (grotendeels) verzorgd door de gemeente.  
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40 jaar ambtelijke 

dienst 

Afgelopen dinsdag 26 september, hadden wel 

een hele bijzondere jubilaris in ons midden. 

Juf. Margot was maar liefst 40 jaar werkzaam 

in het onderwijs. En natuurlijk hebben we dat 

gevierd met een mooie bos bloemen. 

Ook de kinderen en ouders van haar klas 

hebben juf. Margot in het zonnetje gezet. 

 

Namens ons allemaal nogmaals van harte  

gefeliciteerd met deze mijlpaal. 

Oudervereniging Jan Ligthartschool Driecant 
We willen op Driecant een oudervereniging gaan opstarten, t.b.v. de ouderbijdrage. Hiervoor zijn we op zoek naar een 

drietal ouders die deze vereniging willen dragen. De oudervereniging moet officieel worden ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel waarvan alle ouders/verzorgers van de kinderen van Basisschool Jan Ligthartschool Driecant vrijwillig 

lid kunnen zijn, mits zij de (vrijwillige) ouderbijdrage hebben betaald. 
Doelstelling 
De oudervereniging is een uitvoerend orgaan dat als doelstelling heeft om de inning van de ouderbijdrage en bijbeho-

rende administratie te verzorgen. Alsook mee te denken over een zinvolle invulling van de gelden. 
Aanmelden 
DUS...heeft u tijd over en bent u een creatieve ouder en heeft u affiniteit met administratie of financiën? Geef u dan op 
als bestuurslid voor de Oudervereniging van Jan Ligthartschool Driecant. Dit kan via de mail naar :  

petra.vanspaandonck@janligthart.nl We willen graag inventariseren welke ouders hiervoor belangstelling hebben. 

Jumbo spaaractie  

Op 4 oktober start de Jumbo spaaractie weer.  

Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding van € 10,- een schoolpunt met een code.  

Op de website jumbosparenvoorjeschool.nl kunnen heel eenvoudig de punten toegewezen worden aan Driecant. 

Hoe meer punten onze school verzamelt, hoe meer wij kunnen besteden aan spel- en leermaterialen. Aan het einde van 

de actie wordt het beschikbare budget over alle deelnemende scholen verdeeld op basis van het aantal ontvangen 

schoolpunten. Iedere school krijgt dan een cheque uitgereikt waarmee aankopen (zonder of met bijbetaling) kunnen 

worden gedaan uit een grote selectie producten van gerenommeerde schoolleveranciers.  

Als u klant bent van Jumbo willen wij u vragen om de schoolpunten die u spaart via bovengenoemde website aan  

Driecant toe te wijzen. Wij vragen u nadrukkelijk niet om speciaal voor deze  

actie uw vertrouwde supermarkt tijdelijk in te wisselen voor Jumbo.  

Via deze weg bedanken we alvast alle mensen die voor ons willen sparen!! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Marion van Herk. 
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Hoi, ik ben René Schuurkes, 58 jaar en vind het heel leuk om samen met Elisa als conciërge te 

gaan werken op jullie basisschool Driecant.  
 

Mijn vrouw Marijke en ik wonen in het centrum van Tilburg en hebben samen 4 volwassen kin-
deren en sinds vorig jaar een kleinkind. Na 11 jaar als beroepsmilitair heb ik daarna in de 

transport en logistiek gewerkt.  
 

Naast scouting en voetbal vind ik diverse andere sporten leuk, die ik helaas door mijn  
matige gezondheid niet vaak meer kan doen.  

 

Met vriendelijke groet, 

René 

Hoi! Ik ben Marieke, en het komende half jaar kun je mij vinden als stagiaire (eerstejaars, flexibele 

deeltijd) in groep 3 en daarna ergens in de bovenbouw.  Ik ben een enorme boekenworm, ik speel 
ukelele, en ik kom uit een echt lerarengezin: mijn ouders geven al  meer dan vijfentwintig jaar les 

op een basisschool in Waspik. Fun fact: mijn jongere broer is momenteel ook bezig met de pabo, 
dus als alles goed gaat, hebben we over ongeveer twee jaar maar liefst vier leraren in de familie! 

 

Voordat ik met de pabo begon, heb ik Engels gestudeerd aan de universiteit en een tijdje in de 

Verenigde Staten gewoond. Zoals je snapt, is Engels dus écht mijn ding, en ik hoop daar de kin-
deren van groep 3 ook al een beetje in mee te mogen nemen! Ik vind het erg leuk dat de Driecant 

een school is die zich zo bezig houdt met cultuur en creativiteit, want dat heb ik ook heel hoog in 
het vaandel staan! Bovendien vind ik het geweldig om de kneepjes van het vak te mogen leren van 

Mary; een betere leermeester dan zo’n leuke en ervaren juf kan ik me écht niet wensen! Ik kijk er 

naar uit om jullie en jullie kinderen beter te leren kennen.  

Even voorstellen….. 

Hoi!!  

Mijn naam is Jasper Lückman en ik ben stagiaire in groep 5 bij meneer Marten. Ik ben een eer-

stejaars deeltijd student aan de Fontys Hogeschool Kind & Educatie oftewel de PABO. Na 2 

dagen meedraaien in de klas kan ik wel zeggen dat ik er alleen nog maar meer zin in heb gekre-

gen om mezelf te ontwikkelen tot leraar in het basisonderwijs.  

 

Groep 5 is een erg leuke klas met enthousiaste leerlingen die mij tot nu toe een erg leuke in-

druk hebben gegeven en me ook heel welkom laten voelen. Ik weet zeker dat dit ook zo zal 

blijven tot aan februari. Dan zal ik hoogstwaarschijnlijk van klas gaan wisselen.  

Mijn achtergrond is Sport & Bewegen, die opleiding heb ik in 2007 afgerond en ik ben al meer 

dan 10 jaar actief in de sport. Ik geef momenteel naast mijn studie zwemlessen in een zwem-

bad in mijn woonplaats Baarle-Nassau. Dit doe ik met veel plezier maar toch is het nu tijd 

voor iets anders.  

Ik hoop hier dit schooljaar 2 succesvolle stages te lopen in 2 verschillende groepen en wil vooral veel leren van me-

neer Marten en van de kinderen. 

Hallo, ik ben Elisa en de nieuwe conciërge van Driecant. Sommige van u zullen me misschien 

herkennen, omdat ik al eerder via het Service Team van de grote Beemd klussen heb gedaan. 

Ik ben 27 jaar, heb een relatie met Peter en een dochtertje van 4 jaar. Verder is mijn grote  

passie mijn hond Juno. Ik vind het erg leuk om op Driecant te werken. Samen met mijn nieuwe 

collega Rene, zijn wij er voor de kinderen, het team en u als ouder. 

Groetjes Elisa 
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Hallo allemaal, 

Mijn naam is Merel Rensen en ik ben derdejaars student aan de Pabo in Tilburg. Komend half jaar 
loop ik stage bij groep 1-2A, de klas van Derk. Het is voor mij de eerste keer dat ik bij de kleuters 

sta dus ik verwacht veel nieuwe dingen te leren! Ik ben iedere maandag aanwezig in de klas en ga 

op die dagen mee de lessen verzorgen.  

Wellicht tot snel in de klas! 

 Groetjes Merel  

Hallo ik ben Marleen Peeters, 48 jaar, moeder van 3 kinderen; Max 18, Desiree 16 en Noor 12 jaar. 

Mijn partner heet Ron. Mijn hobby's zijn: Lezen, tuinieren, dieren en trotse eigenaresse van een 
oldtimer. In 2015 ben ik begonnen met de verkorte deeltijdopleiding PABO en ben erg blij dat ik 

deze stap heb genomen. Ik hoop dit jaar af te studeren. Deze stage is voor mij bedoeld om de 
puntjes op de i te zetten. Mijn favoriete vak is taal. Daar wil ik in de toekomst ook verder mee gaan 

als NT2– docent of taalcoördinator. 
Ik loop stage in de groep van Simone en Eva (4B). 

 

Groetjes Marleen 

Hallo, 

Mijn naam is Tess Verkooijen. Ik ben 20 jaar oud en ik woon in Dongen. In mijn vrije tijd sport ik en 
ga ik graag uit met vrienden. Ik zit nu in het laatste jaar van de PABO op Fontys te Tilburg en zal dit 

schooljaar afstuderen in groep 1-2 C. Het eerste half jaar ben ik er te vinden op dinsdag en donder-
dag en het tweede half jaar zal ik een aantal weken de groep overnemen. Ik hoop veel te leren tijdens 

mijn stage en heb er erg veel zin in om te beginnen! Voor een praatje of voor vragen, kom gerust 

eens langs! Tot ziens op school.  

Hallo, 

 
Ik wil me even voorstellen... ik ben Roy Louer, 22 jaar en momenteel 3e jaars leerling 

Pabo. Ik ben sportief, gedreven, eerlijk en betrouwbaar. Zelf woon ik ook in de Reeshof 
bij mijn ouders, samen met mijn tweelingzussen Roos en Sanne en natuurlijk niet te  

vergeten onze teckel Willem:). Ik ga graag sporten, met mijn vrienden leuke dingen doen 
en genieten van het leven. Het komende half jaar loop ik stage in groep 4A bij juf  

Janneke en juf Saskia. Ik wil me de komende periode verder gaan ontwikkelen, zodat ik 
een nog betere leraar kan worden. Ik kijk uit naar de periodes rondom Sinterklaas en 

Kerst, omdat ik benieuwd ben hoe het eraan toe gaat op deze school en hoe de kin-
deren hierop reageren. Ik heb er zin in en als u mij nog wat vragen wilt stellen, kunt u 

mij altijd opzoeken. 
Groetjes Roy 

Hoi, 

Ik ben Karlijn Buijs en ik ben 22 jaar. Vorig jaar heb ik mijn bachelor Organisatiewetenschap-
pen gehaald aan de Universiteit van Tilburg en in september ben ik begonnen met de deeltijd 

Pabo aan de Fontys Tilburg. Daarnaast mag ik elke dinsdag stage lopen in groep 7 bij juf Sofie 
en haar 30 leerlingen. Ik heb er heel veel zin in en hoop een heleboel te leren over het  

lesgeven, maar natuurlijk ook veel kinderen te leren kennen! 

Ben je benieuwd naar wie ik ben of heb je nog vragen, loop gerust even langs, want ik ben altijd 

in voor een praatje!  

Groetjes Karlijn. 

Vervolg even voorstellen……. 
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MR Driecant 
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Kinderpostzegels 
 
Vanaf woensdag  27 september a.s. gaan ruim 160.000 schoolkinderen op pad om kinderpostzegels en andere producten te 
verkopen. Ook onze kinderen uit groep 7 doen mee. 

Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor kinderen door kinderen! Dit jaar sieren de 
personages  van Jan, Jans en de kinderen de kinderpostzegels. 
 
NIEUW: de bestelapp 

Dit jaar hebben de leerlingen de mogelijkheid om met een app op hun mobieltje de bestellingen op te nemen. Uiteraard kan 
ook gewoon het bestelformulier gebruikt worden.  

Voor wie gaan de leerlingen op pad? 
Met de opbrengst worden kinderen in Nederland en in het buitenland geholpen. Het gaat dan om het tegengaan van  
kinderarbeid en kindhuwelijken of om kinderen die in de vrouwen- of daklozenopvang wonen. 
De kinderen zetten zich in voor een goed thuis voor alle kinderen. 

Ook online verkopen 

De kinderen kunnen online verkopen aan verre familie via www.mijnkindpostzegelactie.nl . Doet uw  kind mee met de online 
actie? Dan kunt u een handje helpen met een bericht op Facebook of Twitter. #kinderpostzegels 

We wensen onze leerlingen heel veel succes! 
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl. 
 

http://www.mijnkindpostzegelactie.nl/
http://www.kinderpostzegels.nl/
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OUDERPLATFORM 

 voor ouders met kinderen met een 

 ontwikkelingsvoorsprong 
 
Even voorstellen;  ik ben Jessica. Mama van Tijme uit groep 1/2 bij meneer Derk. Samen met Jolanda, mama van Tessa uit 

groep 5b en Jasper (na 8 jaar Driecant sinds kort op het Theresia lyceum) willen we graag in contact komen met andere 
ouders die een kind hebben met een ontwikkelingsvoorsprong. We denken daarom erover om een zgn. ouderplatform 

te vormen waarop we kennis en ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen inspireren. 
 

Hoe het idee ontstond… 
Toen bij Tijme een ontwikkelvoorsprong werd geconstateerd dachten mijn man en ik; ‘oke,…. en nu?!’ Om beter te be-

grijpen wat er aan de hand was, zijn we ons gaan verdiepen in wat een ontwikkelvoorsprong / (hoog)begaafdheid eigenlijk 
inhoudt en vooral ook hoe je als ouder je kind het beste hierin kan begeleiden. Dat gaf veel inzicht. Maar vooral de ge-

sprekken met andere ouders en meneer Derk hebben ons in die zoektocht geholpen. Wat een herkenning! 
En vooral ook concrete handvaten en tips waar we Tijme echt mee heb kunnen helpen om beter in zijn vel te zitten. 
Door deze positieve ervaring ontstond het idee dat mogelijk meer ouders hier behoefte aan hebben/ gebaat bij zijn. Van-

daar het idee om een ouderplatform te vormen waarbij we kennis kunnen delen en elkaar kunnen ontmoeten om erva-
ringen uit te wisselen. 

 
Er is binnen Driecant en onder ouders veel expertise, kennis, kunde en ervaring in huis. Via Alexandra (onze IB’er) kwam 

ik in contact met Jolanda die met hetzelfde idee rondliep. Et voilà; het begin was gemaakt! We willen een aantal  
inspirerende themabijeenkomsten en ontmoetingen gaan organiseren gericht op: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Dit najaar organiseren we de eerste themabijeenkomst voor ouders; aan de slag met een groeiMindset als basis voor  

talentontwikkeling in de klas en thuis.  
Meer info hierover volgt t.z.t. nog…   

 
Wie wil meedenken/ doen? 
Op dit moment zijn Jolanda en ik met voorbereiding en organisatie bezig samen met Alexandra en er zijn zeer korte  

lijntjes met de Expertise groep (hoog)begaafdheid. Onze bedoeling is dat het van ouders voor ouders wordt.  
Vind je het een leuk initiatief en wil je meedenken over hoe we dit vorm kunnen gaan geven?  

Stuur dan een mailtje naar: Jessica.kruijssen@outlook.com. 
 

 

SAMEN WEET JE MEER;  

op een laagdrempelige manier expertise en kennis uitwisselen.  

 

• Inzicht en inspiratie opdoen. 

• In gesprek met elkaar ervaringen en handvaten en tips uitwisselen. 

Van elkaar leren 

 

 

SAMEN STAAN WE STERK;  

de samenwerking tussen school, ouders en kind versterken door: 

 

• Meer 1 taal spreken, synergie creëren, wederzijdse betrokkenheid 

• Signalen uitwisselen met het oog op verbeterpotentieel in processen 

en systemen 

mailto:Jessica.kruijssen@outlook.com
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Afval scheiden stand van zaken 
Dit schooljaar zijn we, na een try-out vorig schooljaar, officieel gestart met afval scheiden op Jan Ligthartschool Driecant. 
We hebben gastlessen gevolgd over afvalscheiding, de onderbouwgroepen hebben een echte vuilniswagen in werking 
gezien, de bovenbouwgroepen hebben een spel gespeeld en alle leerlingen hebben een kwartetspel gekregen om ook 

thuis bewust bezig te zijn met afvalscheiding. 

Zowel in de klassen als op de pleinen zijn speciale afvalbakken gekomen om al onze afvalstromen op de juiste manier te 

verdelen. Op een enkel foutje na, weten onze leerlingen al heel erg goed welk afval in welke container moet komen! 

Kinderboekenweek en opening schoolbibliotheek 
Volgende week woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek met het thema "griezelen" Dat wordt een prachtig the-
ma en alle kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen om dit feest te vieren. Onze stagiaires gaan samen met 

collega's de school en de aula versieren zodat onze school ook echt een feestelijk tintje krijgt tijdens de Kinderboeken-
week. Er wordt voorgelezen in ons leeshol in het technieklokaal. Verder zal in samenwerking met de Bloemaert onze 

prachtige nieuwe bibliotheek geopend worden. Alle kinderen van beide scholen zullen met hun klas in de aula deze  

opening gaan vieren.  

Dan kunnen alle kinderen na de opening met hun klas heerlijk boeken gaan lenen in deze splinternieuwe bibliotheek die 
gevestigd is in de vide bij de aula. Gelukkig hebben 6 ouders zich opgegeven om de ingeleverde boeken op maandag en 
woensdag op te ruimen. Ik zal hen deze week via de mail benaderen. Alvast een superfijne Kinderboekenweek gewenst 

met veel leesplezier !!!!!!!! En voor alle kids ook nog veel leesplezier gewenst in onze prachtige eigen schoolbibliotheek!!! 

             Juf. Heidi en juf. Mary 

Groene schoolplein 
Op steeds meer plekken in Tilburg ontstaan groene schoolpleinen en ook wij willen graag een ander schoolplein, met 

diverse uitdagende speelelementen, waarbij vooral meer groen en minder tegels te zien zullen zijn.  
In samenwerking met de gemeente Tilburg, die de groene pleinen promoot en een landschapsarchitect  zijn we 
gaan kijken hoe we dat bij ons vorm kunnen gaan geven. Afgelopen maand, hebben de collega's van de Bloemaert en 

Driecant daarom bij elkaar gezeten om te brainstormen over een andere aankleding van onze schoolpleinen. 
 

Vanuit dit overleg is een voorstel gemaakt, wat binnenkort aan de kinderen en ouders van beide scholen wordt 
voorgelegd en waarover gestemd mag worden. Welke dingen zou je graag zien op jouw schoolplein? 

 
Er zal dus het nodige gaan veranderen en daarvoor hebben we uw hulp hard nodig, eerst door het uitbrengen van uw 

stem en daarna ook bij het 'groen maken' van de pleinen, dus de handen uit de mouwen. 

Laat dus allemaal weten waar uw voorkeur naar uit gaat zodat we met elkaar een mooi groen schoolplein kunnen gaan 

realiseren. 
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Terugkoppeling Advocaat voor de klas 
Beste Michel en Stef,  
 

Met ongelooflijk veel plezier heeft Lars namens de JuniorJurist Academie dit schooljaar, samen met een echte  
“Advocaat-voor-de-klas”, voor jouw groep gestaan. De workshop en het lesmateriaal maakten jouw leerlingen tot jonge 

juniorjuristen. De Rechtbank, met waargebeurde rechtszaken en het dragen van een toga brachten het recht en het de-
bat tot leven. Kinderen blijken helder en scherp te redeneren en zich snel te ontwikkelen. Alle reden voor optimisme 

dus! 
 

Gevarieerd onderwijs uit de praktijk op een betrokken en persoonlijke manier. Die gelegenheid heb jij ons en de  

kinderen geboden – en daar zijn wij blij mee. We vonden het samenwerken met jou waardevol. 
 

We geven jouw school een mooi symbool van dank: het bijgesloten logo “JuniorJurist Academie 2016-2017” mag ge-

toond worden op de website. Een blijk van waardering voor je enthousiasme en betrokkenheid.  En een duidelijk teken 
dat je school hecht aan maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling. 

Wij hopen dat je school het logo met trots voert. 

Wij zouden het een eer vinden! 

  

Hartelijke groet namens de JuniorJurist Academie, 

Sija en Lars Hogendoorn. 

 

 

En natuurlijk voeren wij het logo en zijn heel trots dat wie ieder jaar 

een “echte “ advocaat in de klas krijgen!! 

Jullie ook hartelijk bedankt! 

Meneer Stef & Meneer Michel 

 

 

 

 

SV Reeshof 

zoekt leden 
 

Ben je geïnteresseerd in het damesvoetballen? Dan 

kun je nu gratis mee trainen op de dinsdag en 

 donderdagavond bij:  

SV Reeshof. AANVANG: 19:15 –20:30 UUR. 

Op de site van SV Reeshof leest u meer over de 

club; www.svreeshof.nl  

 

Misschien wordt jij wel de nieuwe Lieke Martens 

van SV Reeshof. 

 

Geef je op!! 
Oproep 

Oproep  !!! 


